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SAJTÓKÖZLEMÉNY – azonnal közölhető 

Világsakkfesztivál 2017 – „A Sakk Összeköt Minket” 

2017. október második szombatja ezúttal  is a  sakkünnep napja lesz. Október 14-én 
ezért újra megnyitja kapuit a III. Világsakkfesztivál, amelynek idén a magyar "szilícium-
völgy", a Graphisoft Park ad otthont. A Világsakkfesztivál hagyományaihoz híven ezúttal 
is egy igazi családi nap lesz, ahol kicsik és nagyok  egyaránt megtalálhatják 
elfoglaltságukat, hiszen a sakk összeköt minket térben és időben egyaránt!  

A Világsakkfesztivál egész napos programsorozatát a „Sakk Összeköt Minket” gondolat 
jegyében - a rendezvény megálmodója és kreatív igazgatója, az esemény házigazdája - 
Polgár Judit nyitja meg. Köszöntőt mond a rendezvény fővédnöke, Tarlós István Budapest 
főpolgármestere, a vendégeket köszönti Bojár Gábor, Graphisoft és az Aquincumi 
Technológiai Intézet alapítója. Jason Kouchak és a „8 királynő” kivételes produkciója zárja 
a megnyitó programokat. 

Idén először keressük a „Jövő Bajnokait” egy olyan sakkversenyen, amelyen a jövő magyar  
reménységei vesznek részt. A verseny győztese megkapja a Polgár Judit Sakk Alapítvány 
által felajánlott díjat, azaz részt vehet az Isle of man 2018 versenyen, a játékos és a 
kísérője részére a felmerülő költségeket az első díj magában foglalja.  A Világsakkfesztivál 
vendégei találkozhatnak Nagy Tímeával, Polgár Judittal, Vaskuti Istvánnal és dr. Kamuty 
Jenővel is. A Halhatatlan Magyar Sportolók a fair play és esélyegyenlőség kérdéseiről 
beszélgetnek kötetlen formában. Lesz könyvbemutató, ahol elsőként kerül bemutatásra 
Polgár Judit új könyvsorozata az óvodásoknak szóló komplex képességfejlesztő oktatási 
módszerről. Elsőként kerül megrendezésre a nagyközönség számára is a Képességfejlesztő 
Sakk Konferencia. Lesz még filmvetítés „A Polgár Lányok’, és a hagyományoknak 
megfelelően a bátrabbak kipróbálhatják magukat Polgár Judittal és Polgár Zsófiával közös 
sakkszimultánban. A további programokról bővebben:http://www.globalchessfestival.com/
budapest-2017/programok 
 
"Ezen a napon  a  játék sokszínűségét ünnepeljük a sport, a művészet és az oktatás 
jegyeben"  - emelte ki  Polgár Judit az esemény kapcsán. Hangsúlyozta: világszerte 
arra  hívjuk a sakk-szeretőket, hogy csatlakozzanak  a  Világsakkfesztiválhoz.  Ezt az 
érdeklődők az esemény honlapján keresztül tehetik, ahol egyúttal hírt adhatnak arról is, 
hogy a világ különböző pontjain milyen rendezvénnyel osztoznak a sakkünnep örömében. 
Cél, legyünk minél többen részesei a sakk ünnepének!    Ausztrália, Új-Zéland, 
Azerbajdzsán, Spanyolország, Chile, Szerbia, USA, Hollandia, Románia és még sok más 
ország sakkszerető közössége már csatlakozott. Nézze meg az események helyszín listáját. 
Az aki nem a szervező, de  meg  szeretné   mutatni a sakkjáték  iránti szenvedélyét   a 
globális SAKKTERKEP-re csatlakozhat!  

A budapesti rendezvényre a  belépés ezúttal is mindenki számára ingyenes lesz! További 
információért látogasson el honlapunkra: www.ChessConnectsUs.com és kövessen minket 
Facebook-on. A nap folyamán lesz élőközvetítés a Facebook oldalunkon. 
 

Sajtókapcsolat: Meyer Ágnes (agnes.meyer@thejpcf.com, 06 30 273 71 81)
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